רשימה ירוקה מאוד  חגי האור
ניוזלטר  דצמבר 2021

"שינוי הוא הקבוע היחיד בחיים ,ובלי מגוון – של מינים ,תרבויות ,יבולים – ההסתגלות לשינוי זה נעשית
הרבה יותר קשה .דבר עם האיכר המגדל יבול מסוג אחד בלבד ,ומחלה מחסלת את כל החווה שלו .דבר
עם היועץ הפיננסי המשקיע את כל כספו במניה אחת ...בקצרה ,מגוון מעניק עמידות – ואנחנו עומדים
להזדקק לכל העמידות שנוכל לגייס כדי להתמודד עם השינויים העולמיים העטים עלינו המהירות".
 מרק ארדמן  /מתוך חם שטוח וצפוף 
ועידת האקלים העולמית    COP26מאחורינו .האכזבה מתוצאות הדיונים נשמעה מכיוונים רבים ,אבל חלק
מהפרשנים עדיין לא מספידים ומאמינים שעדיין אפשר להתנחם מחלק מהתוצאות של הועידה ,אך ברור לכולם
שההסכם שנחתם שם הוא לא הישועה המיוחלת.
אז בעודנו מעכלים את תוצאות הועידה העולמית ,ומתחילים להבין את המשמעויות שהועידה הבאה תגיע לחופי
סיני ,המציאות האזורית מתחילה לקבל צורה ולהכווין אותנו לאן עלינו להסתכל בכדי למצוא את הפתרונות
האזוריים.
בשבוע שעבר ,בהובלה של גרינפיס ישראל ובהשתתפות של ארגונים רבים נוספים ,שמחנו לראות את מחנה
האקלים חוזר ונותן אוויר לנשימה לפעילים ולפעילות שמאמינים ופועלים לעבר עולם אחר נטול שימוש בדלקים
מאובנים .שאפו לכל המעורבים!
לסיום החודש הגדוש הזה  חגגנו בתנועה הסביבתית את דחיית תוכנית המרינות בחופי ישראל .הצלחה לא
מבוטלת בכלל שלשמה התגייסו עשרות ארגונים ואלפי פעילים על מנת להפעיל לחץ על מוסדות התכנון ומשרדי
הממשלה .ההיגיון ,הטבע וחופי הרחצה ניצלו לעת עתה.
כעת ,אנו נכנסים אט אט לימי החורף ,מתקרבים לימים הקצרים של השנה וחוגגים את חגי האור  השנה החדשה
מבצבצת מעבר לפינה ומעוררת בנו ציפייה ,חששות ותקוות.
נאחל כי השנה הקרובה תהיה רבוית אור והמגמה אשר החלה להשתנות סביבנו תמשיך להשתנות ותביא אותנו
ואת העולם למקום בריא ושלם יותר.
חג שמח!
מצוות חיים וסביבה

הצטרפות לניקוי הים הגדול
פינת הפודקסאט )ועוד(...

פינת הפודקסאט )ועוד(...

מעשה בפך שמן שמעולם לא הפסיק להתמלא
סיפור אלטרנטיבי לחנוכה מאת נעמה שורק מ"הורים למען האקלים" כפי שפורסם
במוסף "הארץ" .סיפור על פח שמן שהמיט חורבן וכליון על ממלכה שלמה ,משום
חמדנותו של מלך אחד.

לקריאה

פודקאסט מקצועי חדש:
ערוץ הנחל

פודקאסט אקלים מבית
"הארץ" :הצילו!

אלטרנטיבה || פודקאסט
הקיימות של Up to Us

פודקאסט הנחלים של ישראל
מבית אגמא  המרכז לאגני
היקוות ונחלים .המתדולוגיה
לניהול סיכוני שיטפונות ,סיפורו
של נחל נעמן וסיפור נחל עין זהב
בקרית שמונה .כל זה ועוד
בהמשך...

הצילו! כל מה שרציתם לדעת על
משבר האקלים וביאס אתכם
לשאול.
מאחורי הפודקאסט הזה נמצאים
ג'רמי פוגל  מרצה לפילוסופיה
שדואג לשלומה של תל אביב.
ואיתמר וויצמן שהוא מייסד רדיקל
בית לרעיונות ומנהל תחום אקלים
בקרן .Firstime

מסע למעמקי עולם הקיימות
בישראל .המטרה  למצוא את
הפתרונות האולטימטיבים
וההזדמנויות שיש בעולם
הקיימות .איך אפשר להפוך את
המציאות שלנו לטובה יותר?

להאזנה

להאזנה

להאזנה

חדשות האנרגיה הירוקה מהעולם
סיכום חדשות האנרגיה הנקייה מהעולם מבית איגוד חברות האנרגיה הנקיה
לישראל .תוכן עשיר ,מגוון ומרתק על התפתחויות מהעולם בזירה האנרגטית.
מומלץ לקריאה.

לקריאה

עושים מעשה!

מחזירים את הרכבת לפסים!
עבודות החשמול ברכבת הן דבר חיובי ומבורך ,אך לצערנו ההתנהלות סביבן
מזלזלת בציבור הנוסעים ודוחפת אותם אל הרכב הפרטי .הצטרפו אל ארגון 15
דקות בדרישה לרפורמה מיידית בהתנהלות של רכבת ישראל.

לחתימה

ליברמן ,מה עם מפרץ חיפה?
דורשים משר האוצר ליברמן לעמוד בהתחייבותו והתחייבות ממשלת השינוי ולתקצב
את הקמת מנהלת הבראת מפרץ חיפה .כדי לקצר לוחות זמנים לסגירת התעשייה
הפטרוכימית במפרץ ולא להאריכם נדרש לפעול כבר כעת!
בקליק אחד )!( שולחים מכתב מוכן לשר האוצר ובכירי משרדו ודורשים את הקמת
המנהלת.

לתמיכה

לתמיכה

דורשים להפסיק את כריתת היערות ,להגביר את
הפיקוח והאכיפה ,ולהגן על החי והצומח ביער .
בימים אלה בגרינפיס אוספים חתימות מכל רחבי העולם על מנת להיאבק
למען היערות שלנו והחיים בהם.יערות הם החמצן שלנו ,הבית של בעלי
החיים והמורשת שלנו לילדים שלנו .ביחד נוכל להיאבק למען העתיד
שלהם.

לחתימה

פנים רבות לתנועה הסביבתית...

אקופיס מזרח תיכון
אקופיס היא עמותה הפועלת ליצירת פרויקטים בעלי השפעה .העמותה
פועלת הן ברמת השטח והקהילה והן ברמת אסטרטגיה וקידום מדיניות
בקרב מקבלי ההחלטות.
הארגון נוסד ב  ,1994במסגרת פגישה היסטורית שהתקיימה
בטאבה בין ארגונים סביבתיים ללא מטרות רווח מהמזרח התיכון
שלפניהם מטרה משותפת של קידום קיימות ושלום באזור.
רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.

לפרטים נוספים

לאינדקס הארגונים המלא
טעימה קטנה לאירועים קרובים...
מתכנסים יחד להאיר את המדינה
מיקום :שד' רוטשילד פינת שד"ל ,תל אביב
התחלה  20:00 04/12/2021 :סיום22:00 04/12/2021 :
קוראים לשינוי אקלימיאקלוגי  הצטרפו למטה החירום אקלימיאקולוגי
לשבוע ה 12בו קוראים לממשלה לפעול כמו האיחוד האירופי ולמעלה
מ 20מדינות נוספות:
 .1להכיר במצב חירום אקלימיאקולוגי
 .2לבנות וליישם תכנית שאפתנית ומקיפה
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

"משבר האקלים ,כלכלה מעגלית ומערכת
החינוך"
מיקום :מרכז המבקרים ,רמת הנדיב
התחלה  09:00 06/12/2021 :סיום13:00 06/12/2021 :
המושג כלכלה מעגלית הולך ותופס מקום בשיח הסביבתי ,כגישה
רעיונית ויישומית לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של האדם .מתוך
ראייה צופת פני עתיד ,וההבנה של חשיבות הטמעת הגישה גם
במערכת החינוך בעתיד הקרוב ,המטרה המרכזית של יום העיון היא
חשיפת התפיסה של כלכלה מעגלית לאנשי חינוך ,כגישה אופטימית
ויישומית למענה למשבר הסביבתי.
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

קירור העיר  מיתון "אי החום העירוני"
יום ג' ה ,9:3013:20 ,14/12און לייין  "אי החום העירוני" מהווה
איום הולך וגובר עבור ערים בישראל ובעולם ,אך ההתמודדות עימו
תורמת בצורה ישירה להעצמת העירוניות ושיפור החוסן העירוני
בהיבטים רבים .המפגש יעסוק בגישות ,מודלים וכלים שיסייעו במיתון
התופעה לצד התמודדות עם אירועי החום הקיצוני.

תורמת בצורה ישירה להעצמת העירוניות ושיפור החוסן העירוני
בהיבטים רבים .המפגש יעסוק בגישות ,מודלים וכלים שיסייעו במיתון
התופעה לצד התמודדות עם אירועי החום הקיצוני.

פרטים והרשמה

כנס אילתאילות לאנרגיה מתחדשת
מיקום :מלון דן ,אילת
התחלה  10:30 15/12/2021 :סיום16:30 16/12/2021 :
הכנס ה 9מתקיים השנה בסימן חדשנות לעתיד נטול פליטות פחמן
ומביא לשולחנות משותפים שחקנים מתחום האנרגיה ,הכלכלה
והסביבה יחדיו.
הוספה ליומן:

לפרטים נוספים

ללוח האירועים המלא
בואו לעבוד איתנו

דרוש/ה :רכז/ת פורום אקלים בבית הנשיא
בחודש נובמבר הכריז נשיא המדינה יצחק הרצוג על הקמת
"פורום האקלים הישראלי" ,מיזם משותף של בית הנשיא וארגון
חיים וסביבה .הפורום יכלול נציגי ממשלה וכנסת ,ארגוני סביבה
וחברה אזרחית ,שלטון מקומי ,אקדמיה ומגזר עסקי ועל מנת
לקדם פעילות במאבק במשבר האקלים .בראשו יעמוד חכ"ל ד"ר
דב חנין.
אנו מחפשים איש/ת צוות חדש/ה לריכוז עבודת הפורום .פרטים
נוספים בקישור.

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות

קורס יסודות הבנייה הירוקה
 |28.12.2021ימי ג' | 4 | 15:15 09:00מפגשים קיימות סביבתית
ובנייה ירוקה כבר כאן סביבנו ,התקנה המחייבת בנייה ירוקה
עומדת להיכנס לתוקפה החל ממרץ  .2020הצטרפו לקורס
יסודות הבנייה הירוקה בשיתוף עם המרכז לשלטון מקומי ופורום
ה .15לבנייה חכמה ,איכותית וחדשנית ברשויות מקומיות .מחכים
לכם!

לפרטים נוספים

קורסים והכשרות במרכז השל
 3קורסים הנפתחים ממש בקרוב מבית "מרכז השל" עם שותפים נוספים
לתוכן:
ממשבר אקלים להשקעות אימפקט  ידע ,חיבורים ,כלים ליצירת שינוי
משמעותי  כיצד ליצור שינוי אמיתי ומשמעותי בארגון או בעסק שלך.
נפתח ב   12/12מפגשים מקוונים  לפרטים נוספים
קורס רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים  כיצד לבנות אסטרטגיה
שתבנה חוסן קהילתי וכלכלי :אילו כלים פרקטיים עומדים לרשותנו .בשיתוף
פורום ה 15והמרכז לשלטון מקומי .נפתח ב  20/12מפגשים מקוונים 
לפרטים נוספים.
קורס תכנון מקדם בריאות  הידע העדכני ביותר בתכנון עירוני חדשני
שמבטיח את בריאות המחר .נפתח ב  13/1מפגשים מקוונים  +סיור 
לפרטים נוספים.

לפרטים נוספים

לפרטים נוספים







הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"

